
V dubnu 2010 se EEIKA Brno, s.r.o. zúčastnila 18. mezinárodního veletrhu elektrotechniky 
a elektroniky AMPER 2010 v Praze Letňanech. Ve vlastní fi remní expozici prezentovala na ob-
vyklém místě v hale 1 průřez výrobním programem i nejvýznamnější novinku uplynulého me-
ziveletržního období – úspěšné absolvování typových zkoušek dle ČSN EN 62271–202/2007 
„Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 202: Blokové transformovny vn/nn“. 
Dominantou fi remní expozice byla distribuční kiosková trafostanice PET® STANDARD 350d 
v kompletní výbavě umístěná na venkovní ploše při bočním vchodu do haly. Jak je v EEIKA Brno, 
s.r.o. zvykem, trafostanice nebyla žádným kašírovaným „výstavním kusem“, ale plnohodnotným 
zařízením určeným pro konkrétního zákazníka a konkrétní umístění. V letošním roce byla tra-
fostanice určená pro posílení distribuční sítě E.ON ČR při ulici Nová čtvrť ve Velké Bíteši. Ze-
jména vnější vzhled trafostanice – sedlová střecha a sladěné barevné provedení – kontrastoval 
s obdobnými exponáty. Trafostanice je osazena vn rozváděčem ORMAZABAL 2K1TS, olejovým 
hermetizovaným transformátorem o výkonu 250 kVA a nn rozváděčem RST 1099/4435. 
„Letošní účast na veletrhu Amper hodnotím velmi pozitivně,“ říká ředitel společnosti Ing. Šaf-
ránek. „Podařilo se nám setkat se spoustou našich partnerů. Mohli jsme je informovat o našich 
novinkách, probrat některé věci osobně a posunout spolupráci dál.“ 
Vedle obchodních partnerů a spolupracujících fi rem převládali mezi návštěvníky expozice tra-
dičně projektanti. Oproti minulým letům byl znát zvýšený zájem o možnosti rychlého připojení 
fotovoltaických elektráren k distribuční síti. Prezentace na veletrzích jsou pro EEIKA Brno, s.r.o. 
jednou z tradičních příležitostí pro komunikaci se zákazníky a partnery. Počátky veletržních ak-
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Milí čtenáři, 
v letním čísle magazínu eeikainfo najdete ukázku výhod propojení různých činností v jedné spo-
lečnosti – projekce a servisu, informace o realizaci distribuční trafostanice PET® MAXI 553d 
pro napájení polyfunkčního domu v Adamově i přehled základních typů střech, kterými EEIKA 
Brno, s.r.o. osazuje trafostanice typové řady PET®. Prostor tohoto magazínu umožňuje pouze 
uvedení základních typů. Od roku 1998, kdy byla do provozu uvedena první trafostanice typové 
řady PET®, vzniklo množství různých variant střech (rovné osázené zelení, sedlové s nestejným 
sklonem, polovalbové a další) s různými druhy krytiny (kanadský šindel, bonský šindel, různé 
druhy pálených tašek, lindab, plechové pásy apod.) v různém barevném provedení určených 
pro konkrétní umístění. Před významným rozhodnutím stojí naše společnost, stejně jako další, 
u veletržní prezentace. Na jaře 2011 proběhnou s odstupem několika dní dva odborné veletrhy 
s identickým zaměřením: AMPER přesunutý Terinvestem do Brna a ELEKTRON pořádaný ABF 
v Praze – Letňanech. Během letních měsíců musíme rozhodnout, na který veletrh umístíme 
fi remní expozici, abychom se setkali s co největším množství z vás – našich partnerů. Při rozho-
dování budeme rádi za každý váš podnět i radu. Přejeme vám příjemné prožití letních měsíců, 
mnoho pracovních úspěchů i zážitků z dovolených.

Firemní expozice na AMPER 2010



tivit společnosti sahají do devadesátých let minulého století. V době „předwebové“ (uvědomme 
si, že například doména vlada.cz byla registrována v roce 1995 a trojice největších českých vy-
hledávačů zahájila činnost až v letech 1996–07) a v počátcích rozvoje internetové komunikace 
byly veletržní expozice jednou z nejvýznamnějších možností a nejefektivnějších příležitostí pro 
představení výrobního programu odborné veřejnosti a získání nových zákazníků. EEIKA Brno, 
s.r.o. poměrně záhy začala vystavovat na elektrotechnickém veletrhu Amper (včetně zkušeností 
z „Paláce kultury“ a holešovického výstaviště). Hlavní prezentace se tradičně soustřeďovala do 
energetické sekce podzimního strojírenského veletrhu v Brně. Expozicí postupně prošly různé 
typy trafostanic z výrobního programu EEIKA Brno, s.r.o. Nejprve TMT® zastupované společnosti 
Mannelli Group, následně různé typy vlastní typové řady PET od šestimetrové až po PET® MINI, 
která byla na MSV 2006 představena jako novinka. S rozvojem elektronických médií se postupně 
výrazně měnil charakter veletržních expozicí. Nyní je veletržní expozice hlavně platformou pro 
koncentrované setkávání se stálými i novými partnery a prostorem pro nalézání nových cest 
a možností spolupráce. 

Pro rok 2011 je situace nepřehledná. Terinvest – dosavadní pořadatel veletrhu AMPER opouští 
po neshodách letňanské výstaviště a další ročník veletrhu bude pořádat v areálu BVV v Brně. 
Již v průběhu dubna ohlásila společnost ABF pořádání elektrotechnického veletrhu v obdobném 
termínu na výstavišti v Praze – Letňanech. Je zřejmé, že plnohodnotná účast na dvou stejně za-
měřených veletrzích v rozmezí několika dní je nemožná a vedla by k pouhému tříštění sil. EEIKA 
Brno, s.r.o. vyhodnotí v průběhu příštích měsíců potenciál obou výstav a bude všechny své part-
nery s dostatečným předstihem informovat o to, na který veletrh svou hlavní prezentaci umístí.

        Komplexní služby

O výhodách komplexní dodávky a spojení několika typů služeb jsme se v předchozích číslech 
magazínu zmiňovali zejména ve spojení s výstavbou kioskových trafostanic. Hlavně pro soukro-
mého investora je velmi výhodné, když má možnost při kompletním připojení svého objektu spo-
lupracovat s jedinou společností. EEIKA Brno, s.r.o. díky šíři záběru a specializaci v jednotlivých 
činnostech navrhne způsob připojení, vybere vhodnou trafostanici, vypracuje projektovou doku-
mentaci k trafostanici i přípojce, projedná výstavbu s dotčenými partnery, trafostanici i přípojku 
vybuduje a uvede do provozu. Podobnou výhodu komplexních služeb poskytuje EEIKA Brno, 
s.r.o. i v oblasti servisu. Komunikace mezi servisní skupinou a projektanty uvnitř společnosti je 
velmi rychlá a je přínosem pro obě fáze dodávky. Projekci umožňuje díky zpětné vazbě udržet 
vysokou kvalitu projektové dokumentace, servisní skupině možnost okamžitých konzultací s pro-
jektantem. Jako příklad může posloužit rekonstrukce trafostanic ve Žďáru nad Sázavou. 

Úprava trafostanice TS34 Potok Žďár nad Sázavou
Ve zděné trafostanici TS34 Potok napájející část sídliště ve Žďáru nad Sázavou došlo koncem 
roku 2009 k neopravitelné poruše vn rozváděče. Technologie trafostanice byla celkově dožilá, 
proto její provozovatel E.ON Distribuce, a.s. rozhodl neodkladné rekonstrukci. Po zjištění poru-
chy bylo napájení nn rozváděče dočasně přepojeno z jiných trafostanic v distribuční síti. Projekč-
ní kancelář EEIKA Brno, s.r.o. vypracovala v lednu 2010 projektovou dokumentaci k rekonstrukci 
trafostanice a v první polovině května servisní skupina trafostanici rekonstruovala a uvedla do 
plného provozu. Zděná trafostanice byla původně osazena vn rozváděčem S11 složeným ze tří 
polí, nn rozváděčem RD 1000 složeným z jednoho přívodního a jednoho vývodního pole a ole-
jovým transformátorem o výkonu 400 kVA. Veškerá technologie je umístěna v jedné místnosti, 
transformátor byl od rozváděčů oddělen betonovou příčkou.
Rekonstrukce s opětovným uvedením trafostanice do provozu proběhla v týdnu 10. – 14. května. 
10. a 11. května proběhly drobné stavení úpravy (vnitřní úpravy, příprava pro umístění rozvádě-
če, vymalování apod.), zajištěny kabely, usazen vn rozváděč, instalována elektroinstalace. 
Následně byl vyměněn nn rozváděč i transformátor a propojena technologická zařízení. Tra-
fostanice byla připojena k distribuční síti a po revizi uvedena 14. května do provozu. Nově je 
osazena vn rozváděčem Moeller GA 2K 1TS s izolací SF6 na vysoké podstavě, nn rozváděčem 
RST 1099/4435 s nevýsuvným jističem BL 1000 s nastavitelnou spouští SE-BL-1000 DTV3 (400 
– 1000A), vývodovou část s osazenými celkem pěti pojistkovými odpínači 400A a olejovým her-
metizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA. 
Na rekonstrukci trafostanice spolupracovala servisní skupina s fi rmou E.mont, s.r.o., která zajis-
tila stavební úpravy a klempířské práce.

Trafostanice před rekonstrukcí Nově instalovaný nn rozváděč



       Rekonstrukce trafostanice TS18 AGADOS Velké Meziříčí 

       Výměna vypínačů HL 6-9  

PET® MAXI 553d Adamov – Nádražní

Distribuční trafostanice TS18 AGADOS ve Velkém Meziříčí přestala po technické stránce vyho-
vovat nárokům na provoz a bezpečnost chodu distribuční sítě. Trafostanice je osazena dvěma 
zvenčí samostatně přístupnými olejovými transformátory o výkonu 400 kVA, vn rozváděčem 
S11 složeným ze čtyř polí a nn rozváděčem o pěti polích – dvě přívodní s hlavním jističem, dvě 
vývodní a pole s měřením. Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. vypracovala v lednu 2010 pro 
provozovatele trafostanice E.ON Distribuce, a.s. projektovou dokumentaci pro rekonstrukci této 
trafostanice. 

V trafostanici bude demontován vn rozváděč a nahrazen zapouzdřeným rozváděčem Moeller GA 
2K 2TS s izolací SF6 na vysoké podstavě. Oba stávající transformátory a nn rozváděč budou pone-
chány. Budou nahrazeny veškeré propoje a zrekonstruována stavební část trafostanice. 
Vn přívod k transformátorům z vn rozváděče bude proveden kabely 3x22 AXEKVCEY 1x70 
ukončenými kabelovými koncovkami Raychem POLT 24C přímo na primárních průchodkách 
transformátorů. Nn vývod od transformátorů bude veden kabely 7x(1-Yym 240) ze sekundárních 
průchodek transformátorů do hlavního jističe ve stávajícím nn rozváděči. Součástí rekonstrukce 
stavební části bude úprava uzemnění a elektroinstalace. Nyní je projekt ve fázi výběru realizá-
tora rekonstrukce.

Zákon 185/2001 o odpadech (novelizován 21. dubna 2010 jako 154/2010) stanovil povinnost 
odstranit případně dekontaminovat zařízení, která obsahují, nebo mohou obsahovat PCB látky 
do konce roku 2010 (viz § 27).
Máloolejové vypínače HL 6–9 používané v minulosti v kobkových rozváděčích vn do této katego-
rie zařízení spadají. E.ON Distribuce v souladu s uvedeným zákonem nahrazuje vypínače bez-
pečnými zařízeními. Při modernizaci rozvoden jsou celé kobky rušeny a nahrazovány rozváděči 
Moeller s izolací SF6. 

Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. vypracovala na základě rámcové smlouvy projektovou 
dokumentaci pro úpravu šesti trafostanic na Prostějovsku. 
V trafostanicích Prostějov – Vrahovice, Josefa Hory a Prostějov – TS Prestol bude instalován 
rozváděč Moeller GA 2K 2TS a v trafostanicích Prostějov – TS Družstevní, Prostějov, TS Cyrila 
Boudy, Prostějov, TS Joštovo náměstí a Prostějov, TS Kralická 2 bude instalován rozváděč Moel-
ler typ GAE. Náhrada vypínačů proběhne v průběhu roku 2010 tak, aby byly splněny požadavky 
uvedeného zákona. 

Na přelomu března a dubna 
2010 usadila EEIKA Brno, 
s.r.o. distribuční trafostanici 
PET® MAXI 553d v Nádražní 
ulici Adamově. Trafostanice 
bude sloužit k napájení poly-
funkčního centra vznikajícího 
z bývalého Kulturního domu 
Julia Fučíka. Objekt bývalé-
ho kulturního domu s kinem 
je dlouhodobě nevyužívaný 
a již několik let chátrá. 

K jeho uzavření vedlo na 
počátkem století poškození 
interiéru a zničení vnitřního 
vybavení povodněmi. Město 
Adamov leží v krajině Mo-
ravského krasu severně od 
Brna. Železniční trať a silnice do Brna (s ní i ulice Nádražní) vedou v úzkém údolí řeky Svitavy, 
budova kulturního domu stojí přímo jejím břehu a při vylití Svitavy z břehů byla okamžitě zasa-

Zákon 185/2001
§ 27 Povinnosti při nakládání s PCB, odpady PCB a zařízeními obsahujícími PCB
(1) Vlastníci PCB a odpadů PCB jsou povinni je odstranit a vlastníci, popřípadě provozo-
vatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci a zařízení, která mohou obsa-
hovat PCB a podléhají evidenci jsou povinni tato zařízení dekontaminovat nebo odstranit 
v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, 
pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB. Transformátory, jejichž provozní kapalina 
obsahuje 50 - 500 mg/kg PCB a lehce kontaminovaná zařízení podle § 26 písm. d) mohou 
jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich 
životnosti.
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Sedlová střecha
Sedlová střecha je historicky nejpou-
žívanější střechou u staveb na území 
České republiky. Trafostanic PET® 
jsou osazovány sedlovou střechou 
s hřebenem rovnoběžným s přední 
stěnou trafostanice. Střecha je nejčas-
těji pokryta pálenou taškou, případně 
kanadským šindelem. Ve výjimečných 
případech může být jako krytina pou-
žit i plech. Štíty jsou opatřeny omítkou 
a nátěrem v barvě stěn trafostanice. 

Valbová střecha
Valbová střecha byla historicky vyu-
žívána u samostatně stojících staveb 
zejména ve východní části České 
republiky – hlavně na jihu Moravy. 
Valbová střecha je opticky zajímavá, 
proto ji v různých variacích můžeme 
nalézt v nově vznikající obytné zástav-
bě – „satelitních městeček“, kde u sa-
mostatně stojících objektů tyto střechy 
převažují. Na trafostanicích PET® je 
valbová střecha s hřebenem rovno-
běžným s přední stěnou trafostanice 
nejčastěji pokryta pálenou taškou, pří-
padně kanadským šindelem.

Vedle uvedených základních typů jsou trafostanice PET® v konkrétních případech osazovány 
i jinými typy střech. Polovalbovými, stanovými, pultovými s velkým sklonem i ozeleněnými osá-
zenými vegetací. 
Při volbě střechy pro konkrétní trafostanici je vždy vhodné, a projektanti EEIKA Brno, s.r.o. tak 
postupují, vycházet z charakteru okolní zástavby, případně krajinného rázu. Kombinací barev-
ného provedení omítky trafostanice, typu střechy a vhodné krytiny lze výrazně potlačit negativní 
dopad a trafostanice se mohou stát zajímavým urbanistickým prvkem.

Střecha je nejvýznamnějším architektonickým prvkem trafostanice. Spolu s typem a barevným 
provedením omítky určuje vzhled trafostanice a nakolik trafostanice zapadne do okolního pro-
středí – krajiny či zástavby. 
EEIKA Brno, s.r.o. standardně osazuje trafostanice typové řady PET třemi druhy střech: pultovou 
s mírným sklonem, sedlovou a valbovou. Výjimku tvoří trafostanice PET MINI, u kterých plní 
funkci střechy odnímatelný stropní panel. 

Pultová střecha
Pultová střecha s mírným sklonem 
(obvykle k zadní či boční stěně tra-
fostanice) je nejčastěji oplechova-
ná, případně kryta aglomerovanými 
pásy. Tento typ střechy je vhodný do 
průmyslových areálů, průmyslových 
zón a v blízkosti moderních budov 
s podobným zastřešením. Využívá se 
i v situacích, kdy je trafostanice přista-
vena ke stěně jiného objektu – napří-
klad výrobní haly. 
Trafostanice s pultovou střechou mají 
nejnižší pohledovou výšku. 
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        Střechy trafostanic PET®

žena. Povodně nebyly jedinou ránou pro Adamov počátkem tohoto století. 8. března 2002 byl 
na Adamovské strojírny prohlášen konkurz. Nový vlastník neměl o rekonstrukci kulturního domu 
zájem. 

Záměr přestavět objekt na bytový dům s moderními loftovými byty nebyl realizován. Stavební 
fi rma AVUS, spol. s r.o. zahajuje v letošním roce rekonverzi kulturního domu na polyfunkčí dům 
se supermarketem, restaurací a a dalšími službami. 

Pro napájení objektu bude sloužit distribuční trafostanice PET® MAXI 553d osazená dle standar-
dů E.ON vn rozváděčem Ormazabal GA 2K 2TS, dvěma nn rozváděči RST 1099/4435 a jedním 
(v budoucnu dvěma) olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA. Trafostani-
ce byla na místo usazena 24. března a po dokončovacích pracích byla předána investorovi. 


